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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،عالمينالحمد هلل رب ال

 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
  : -تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 

 على نفسه بالزناما جاء فيمن اعترف  :باب
-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عهد على ابالزن نفسه على اعترف رجلا  أن أسلم بن زيد عن مالك حدثني

 بسوو  فوأتي ((هواا فوو  )) :فقوال ،مكسوور بسوو  فوأتي ،بسوو  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فدعا ،
صولى هللا عليوه - هللا رسوول بوه فوأمر ،والن بوه ركب قد بسو  فأتي ((هاا دون )) :فقال ،ثمرته تقطع لم جديد
 شويااا  القوااورا  هوا  مون أصواب مون ،هللا حودود عن تنتهوا أن لكم آن قد الناس أيها)) :قال ثم ،فجلد -وسلم

 .((هللا كتاب عليه نقم صفحته لنا يبدي من فإنه ،هللا بستر فليستتر
 بكر جارية على وقع قد برجل أتي الصديق بكر أبا أن أخبرته عبيد أبي بن  صفية أن نافع عن مالك حدثنيو 

  ....حصنأ   يكن ولم ،بالزنا هنفس على اعترف ثم ،فأحبلها
 َأحصن.

 أحسن هللا إليك.
 .فدك إلى نفي ثم ،الحد فجلد بكر أبو به فأمرولم يكن َأحصن، 

نما ،أفعل لم :ويقول الك عن يرجع ثم ،بالزنا نفسه على يعترف الاي في مالك قال  وجه على مني الك كان وا 
 بأحود إال يؤخوا ال هلل هوو الواي الحود أن والوك ،الحود ليوهع يقوام وال ،منه يقبل الك إن :ياكر  لشيء ،وكاا كاا

موا ،صاحبها على تثب  عادلة ببينة إما ،وجهين  علوى أقوام فوإن ،الحود عليوه يقوام حتوى عليوه يقويم بواعتراف وا 
 .الحد عليه أقيم اعترافه

 .زنوا إاا العبيد على نفي ال أنه العلم أهل عليه أدرك  الاي: -رحمه هللا- مالك قال
 م عليكم ورحمة هللا وبركاته.السال

أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
  :بعد

 : -تعالى رحمه هللا-المؤلف فيقول: 
 جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ما :باب



العسايف، بالنسابة تعتاراف الرجاال واعتاراف النسااء من اعترف على نفسه يحد كما تقدم في قصة مااعز، وقصاة 
كله سبب إلقامة الحد، فمن اعترف على نفسه بالزنا فإنه يحد، إذا أقار واعتارف وشاعد علاى نفساه أرباع شاعادا ، 

 أقر أربعة اعترافا  يحد.
- هللا لرسوو عهود علوى بالزنوا نفسوه علوى اعترف رجلا  أن أسلم بن زيد عن مالك حدثني": -رحماه هللا-يقول 

 هذا ماعز أو غير ماعز؟  "-صلى هللا عليه وسلم
 طالب: غير ماعز.

 ؟بسوط فأتي بسوط، ت هذا فيه دليل على أنه بكر، نعم -صلى هللا عليه وسلم-لماذا؟ هذا دعا رسول هللا 
 طالب:......

 طيب، والمحصن ما يجلد؟ نعم؟
 طالب:......

جلااد شااراحة يااوم الخماايي، ورجمعااا يااوم الجمعااة،  -ي هللا عنااهرضاا-ت، ت اللااي رجحناااه أمااي أنااه يجلااد، وعلااي 
، جلاد ماةاة والارجم، يعناي كااون ...وت إبعاام وت ،إجماالحادي  عباادص صاحيف مفسار ماا فياه أدناى إشاكال، مااا فياه 

الجلااد لاام يااذكر فااي الوقاااةع ت يعنااي أنااه لاام يقااع، فااإذا  باا  الحكاام باادليل شاارعي لاازم القااول بااه، كونااه ت يااذكر فااي 
 أخرى ما يلزم يا أخي.قصص 
صولى هللا - هللا رسوول له فدعا ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عهد على بالزنا نفسه على اعترف"يقول: 

 "مكسوور بسوو  فوأتي ،بسوو  -صولى هللا عليوه وسولم-دعا له رسوول هللا " يعني طلب من أجله "-عليه وسلم
يعناي قاو ، لام تقطاع  مرتاه  "ثمرتوه تقطوع لوم جديود بسوو  فوأتي ((هواا فوو  )) :فقال" يعني ت يؤ ر في المجلود

هكااذا بالماااء،  يعنااي جديااد، فيااه عقااده لاام تااذهب هااذه العقااد ماان اتسااتعمال، كأنااه قطااع ماان الشااجرص ا ن، وقااد رو  
فاي جدتاه، كاأن  مرتاه علياه، مبالغاة مبالغاة  "تقطاع  مرتاه"لام  :يقول الشراح، لكن الذ  يغلب علاى النان أن قولاه

كأنه أخذ من الشجرص ا ن، فرق بين سوط يابي، وبين سوط رطب، الرطب ت شك أنه أنكى، وأشد في في جدته 
يعني كأنه لم  "((هاا دون )) :فقال فأتي بسو  جديد لم تقطع ثمرته،" ضرب، وعلى كل حال بين هذين الوسطال

كااال شااايء بحسااابه،  ركاااوبركاااب باااه يعناااي  "والن بوووه ركوووب قووود بسوووو  فوووأتي ))دون هووواا((فقوووال: " تقطاااع  مرتاااه
واستعمال كل شيء بحسبه، ولبي كل شيء بحسبه، يعني أنه مستعمل، اتستعمال أعام مان الركاوب، وقاد يقاال: 

كاااب باااه يعناااي اصاااطحب فاااي ركاااوب الداباااة، واساااتعمل فاااي ضاااربعا فيكاااون إناااه ركاااب باااه الداباااة، وضااارب  باااه، ر 
فركاب اساتعمل، والحصاير لابي يعناي مان ذلاك،  إنما ياراد ماا هاو أعام ،مستعماًل، وقد يطلق الفعل وت يراد حقيقته

 جلي عليه، ولبي كل شيء بحسبه.
خطااب بعاام  "((النوواس أيهووا)) :قووال ثووم ،فجلوود -صوولى هللا عليووه وسوولم- هللا رسووول بووه فووأمر قوود ركووب بووه والن،"

وي نااي  ،-جال وعاال-والعاادص فاي م ال هاذه المناسابة أن يحماد هللا  "((تنتهووا أن لكوم آن قود ))أيهوا النواس"وقاال: 
هاذا اختصاار، أو لعلاه ذكار هاذا و  ))أيها الناس قود آن لكوم أن تنتهووا عون حودود هللا((:  م يقول: أما بعاد ،عليه

لبيااان الجااواز أنااه يجااوز أن تكااون الخطبااة بمراساامعا الشاارعية المعتااادص، وقااد يكااون هااذا مجاارد تنبيااه علااى أماار ماان 
حاان قاو  اتنتعااء عان حادود  آن لكام: ((هللا حودود عون ))أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوااألمور دون خطباة، 



}َأَلوم  َيوأ ن  هللا؛ ألن الشراةع قد كمل ، والحجة قد بلغ ، ولم يبق ألحد عذر، قد آن لكام أن تنتعاوا عان حادود هللا، 
ر  َّللاَّ { ك  م  ل ا  َشَع ق ل وب ه  يَن آَمن وا َأن َتخ  ذا خشع  قلوبعم [( سورص الحديد61)] ل لَّا   لذكر هللا انتع  عن حدود هللا. وا 

أ  القباااةف، كاال مااا يسااتقبف ماان قااول أو فعاال قاااذورا ، لكاان هااذه التااي فيعااا  ((القووااورا  هووا  موون أصوواب موون))
 ))مون هوا  القوااورا الحدود، وهو المناسب لكتاب الحدود، أو يقال: أعم من ذلك مما يقتضي الحاد أو التعزيار، 

ن كاان  ،بال يفضاف نفساه ،يعناي ت يساتتر ((صوفحته لنوا يبودي من فإنه ،هللا بستر فليستتر شيااا  وياأتي إليناا، وا 
يعناي  ))فإنوه مون يبودي لنوا صوفحته((محمودًا؛ ألنه قد تاب وأناب، والتوبة تعدم ما كان قبلعا، والحدود كفارا ، 

 نقم عليه الحد. ((هللا كتاب عليه نقم)) ينعر لنا فعلته
وهاي أخا   ،-رضاي هللا عنعماا-زوج عباد هللا بان عمار  "عبيود أبوي بنو  يةصف أن نافع عن مالك حدثني"قال: 
 "...قود برجول أتي الصديق بكر أبا أن أخبرته عبيد أبي بن  صفيةأن " ر ابن أبي عبيد الذ  ادعى النبوصالمختا

 قد يقول قاةل، هاه؟
 طالب:......
 إيش فيه؟

 طالب:......
، وهااو -رحمااه هللا-ل، والمرساال حجااة عنااد اإلمااام مالااك مرساا ت، مااا هااو موصااول لكنااه معااروف يعنااي، هااو ا ن

 موصول من طرق.
 معمول به في الشرع في جميع األمور، التوسط في األمور مطلوب في جميععا. على كل حال الوسط

عباد  عى النبوص، وهاي زوج العباد الصاالفنعا أخ  المختار بن أبي عبيد الذ  اد: إقلنا "عبيد أبي بن  صفيةن أ"
 وخااال أوتده ياادعي ،باان عماار، قااد يقااول قاةاال: هااذا اباان عماار علااى شاادص تحريااه يتاازوج هااذه الماارأص التااي أخوهااا هللا

تربيتعاا،  فال ضير علينا أن نبح  عن الزوجة معما كان  أسرتعا، أو معما كان وضععا، أو معما كانا  ؟!النبوص
هاال الزوجاة لعاام أ اار علااى األوتد، وعليااك أن ه النبااوص طاارو، وت شااك أن الخااال مااؤ ر، وأ نقاول: ت يااا أخااي، ادعاااؤ 

لكاان إذا كاناا  دينااة صااينة،  ك((ا))فااانفر بااذا  الاادين ترباا  ياادتنتقااي ماان األساار أطيبعااا، وماان النساااء أفضاالعا، 
ووجد دونعا في الديانة، ومستوى أهلعا أشد، أو أقرب إلاى شارطك،  ،وأهلعا أقل من المستوى التي ترغبه وترتضيه

وصايانتعم، لكان صااحبة عا مطلاوب صاالحعم وحيااطتعم وساترهم ن هي الزوجة نفسعا، وأهلفال شك أن ذا  الشأ
دام اباان عماار تاازوج هااذه الماارأص وأخوهااا ياادعي النبااوص مااا لنااا شااأن أننااا  الشااأن هااي الماارأص، وبعااض الناااي يقااول: مااا

مااران باان حطااان كااان علااى ن ع: إنتاازوج الماارأص التااي يقااع اتختيااار عليعااا، والاادعوص بابعااا مفتااوح، لكاان لاايعلم القاةاال
المنعج السليم المستقيم،  م بعد ذلك تزوج امرأص من الخوارج فدعته فاستجاب فصار من دعاتعم نسأل هللا العافياة، 

كماا أن الازوج لاه أ ار عنايم فاي حيااص الزوجاة، فيحتاط اإلنسان لديناه، والزوجاة مان أعنام مان ياؤ ر علاى الازوج، 
 هاذا الازوج مماا يجعلاه يتناازل، مماا يغار   لاى صااحبه، فاإذا كاان لاديعا شايءصر عالمسألة مغالبة الذ  يغلب ينت

ذا مان تاأ ير أقول: إذا كان في الزوجة ما يغريه بعا، ويفتنه بعا، ويعلق قلبه بعا ت شاك أناه يتناازل، وقاد شاوهد ها
لمساتوى ت شاك والعكي، إذا كانا  عنادها ماا تساتطيع التاأ ير علياه، ولاو كاان دونعاا فاي ا الزوجا  على األزواج

أنه مع الوق  تحصل له العداية بإذن هللا، وقد يستمر ويتمادى في نلمه وطغياناه لنفساه ولغياره، وعلاى كال حاال 



علياه الصاالص -ية النباي ، لكان علاى اإلنساان أن يحارص علاى ذا  الادين، فعاي وصا-جل وعاال-العداية بيد هللا 
 دنياه.و لتعينه على أمر دينه  -والسالم

 اعتورف ثوم ،فأحبلهوا بكور جاريوة علوى وقوع قود برجول أتي الصديق بكر أبا أن أخبرته عبيد أبي  بن صفية ن"أ
 ، لم يطأ بنكاح صحيف فعو بكر.أحصن نفسه، وت أحصن زوجة "أحصن يكن ولم ،بالزنا نفسه على

ماةاة جلادص  أتاي برجال يعناي حار، فاأقيم علياه الحاد "فودك إلوى نفوي ثوم -ماةة جلدص- الحد فجلد بكر أبو به فأمر"
ونفاااي، غااارب سااانة، فالرجااال يقاااال لاااه: أحصااان، ولاااذا قاااال: محصااانين غيااار مساااافحين، وأماااا بالنسااابة للمااارأص فعاااي 

اانا قااال: محَصاامحصاانة، ولااذ اان بإسااناد نا ، ومااا ساايأتي فااي ا ، ومااا قااال محص  الروايااة التااي تلااي هااذا، ولاام تحص 
ن به حصانة ا خر، ومع ذلك فاألصل أن اإلحصان إليعا، باعتبار أن كل واحد من الزوجين يحصن ا خر تكو 

 نة، وبذلك جاء  النصوص.ن، والمرأص محَص الذكر هو المحص  
 نعم؟ "بالزنا نفسه على يعترف الاي في مالك قال"

 طالب:......
االباب يقال: أحصن ، لكن يأتي في  ت فاألصال لام تحَصان؛  ن،الاذ  يلياه، ساةل عان األماة إذا زنا  ولام تحص  وا 

 لمرأص اسم المفعول، محصنا ، والالةق بالرجل اسم الفاعل محصنين.ألن الالةق با
 ."بالزنا نفسه على يعترف الاي في مالك قال"

 مصلحة الستر أعظم من مصلحة إقامة الحد؟، حديث زيد بن أسلم.... طالب: أحسن هللا إليك
إلاى  الساي تبادل مان هاذا ت، هو على حسب إذا كان يغلاب علاى نناه أناه ت يعااود المعصاية، وأن حالاه ساوف ت

أحسن يكون اتستتار بستر هللا أفضل له، لكن إذا غلب علاى نناه أناه يعااود هاذه المعصاية، وأناه ت يكاون حالاه 
 أفضل، فال شك أن إقامة الحد عليه تطعير.

 إن مصلحة الستر أفضل؟ :هل يقال طالب: من حيث السياسة الشرعية....
 مصلحة الستر من الشخص على نفسه؟

 ..لب: ال.طا
 على غيره؟
 ...يعني خلف الحسبة.طالب: 

مرص واحدص م ل هذا من ستر مسلمًا ستره هللا فاي الادنيا  وص أو زلةن من وقع  عليه هفهذا ذكرناه فيما سبق قلنا: إ
ت فتركعم والستر علايعم يفضاي  وا خرص، أما أصحاب الجراةم، أصحاب السوابق م ل هؤتء ت بد من تطعيرهم، وا 

 الحدود. لتعطي إلى
نموا ،أفعل لم :ويقول الك عن يرجع ثم ،بالزنا نفسه على يعترف الاي في -رحمه هللا- مالك قال"  الوك كوان وا 

إذا أبادى عاذرًا مقباوًت يقبال  "منوه يقبول الوك إن" ، ياذكر عاذرًا مقباوتً ياذكره شايءيعتاذر ب "وكواا كاا وجه على مني
هذا إذا اعتذر عن اعترافه ود أن الناي ما لعم إت الناهر، المقصألمر، منه، يتذرع به، ولو كان كاذبًا في نفي ا

ن  ب ن"   عليه أقيم علياه حادالسابق ت يقام عليه حد، وا   "لشويء يواكر  موا كوان الوك منوي علوى وجوه كواا وكوااوا 
 .-جل وعال-توكل سريرته إلى هللا  "إن الك يقبل منه" يعني لعذر يقبله، يذكره



 :يعناي الزناا ت ي با  إت بأحاد أمارين "وجهوين بأحود إال يؤخا ال هلل هو الاي الحد أن والك ،دالح عليه يقام وال"
ما"اإليالج،  ن بأنه زنا الزنا الكامل الحقيقيمن قيام أربعة شعداء يشعدو  "صاحبها على تثب  عادلة ببينة إما"  وا 

باال  ،، ولاذلك أك ار القضاايا وجال القضااياوت شاك أن  باو  الزناا بالبيناة فااي غاياة الصاعوبة "عليوه يقويم بواعتراف
مووا بوواعتراف يقوويم عليووه" كاناا  باااتعتراف -عليااه الصااالص والسااالم-جميااع القضااايا التااي حصاال  فااي عصااره   "وا 

يعناي إن  با   "الحود عليوه أقويم اعترافوه علوى أقوام فوإن ،الحود عليوه يقوام حتوى" يعني ي ب  عليه وت يرجاع عناه
 على اعترافه يقيم عليه الحد.

وقطاع لمااذا؟ ألن هاذا إضارار بالسايد،  "زنووا إاا العبيود علوى نفوي ال أنه العلم أهل عليه أدرك  الاي: مالك قال"
 ؟للمنافع المتعلقة بالرقيق، نعم

 طالب:......
ت حاد ))، ماا ت با  باه، هاذه قاراةن، ماا فاي إت بيناة واعتاراف، ...على كل حال التحاليل هذه قاراةن ماا هاي بيناة وا 

 ؟نعم ((في نعرك
 طالب:.... ما هو األصل هل يقال: األصل الستر...؟ 

وهللا األصل على حسب ما يحتف بعذا الرجل، وما يحايط باالمجتمع، إذا كانا  الجاراةم ك يارص، والنااي ت ياردععم 
ذا كان الغالب فاي النااي الصاالح واتساتقامة  وهاذه إت إقامة الحدود، فالراجف أن يقام عليه الحد، ليرتدع غيره، وا 

 ؟العفوا  نادرص يغلب الستر، نعم
 أحسن هللا إليك. 

 ما جاء في حد الزناجامع  :باب
 خالود بون وزيود هريور  أبوي عون مسوعود بون عتبوة بون هللا عبود بون هللا عبيود عون شوهاب ابون عن مالك حدثني
 زنووو  إن)) :فقوووال ،تحصووون ولوووم زنووو  إاا األموووة عووون سوووال -صووولى هللا عليوووه وسووولم- هللا رسوووول أن الجهنوووي
 .((بضفير ولو بيعوها ثم ،فاجلدوها زن  إن ثم ،فاجلدوها زن  إن ثم ،فاجلدوها

 ؟الرابعة أو الثالثة أبعد أدري  ال :شهاب ابن قال
 .الحبل والضفير :يقولمالكاا  سمع  :يحيى قال
 بهوا قوعفو  ،الرقيوق الوك مون جاريوة استكر  وأنه ،الخمس رقيق على يقوم كان عبداا  أن نافع عن مالك حدثنيو 

 .استكرهها ألنه الوليد  يجلد ولم، ونفا  -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر فجلد 
 المخزوموي ربيعوة أبي بن عياش بن هللا عبد أن أخبر  يسار بن سليمان أن سعيد بن يحيى عن مالك حدثنيو 

 .الزنا في ينخمس خمسين ،اإلمار  والاد من والاد فجلدنا قريش من فتية في الخطاب بن عمر أمرني :قال
 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

 ما جاء في حد الزنا: جامع   أو باب   ،جامع، أو باٌب جامع باب  
 خالد بن وزيد هرير  أبي عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك حدثني"قال: 

قلنااا: إن األصاال فااي  "تحصوون ولووم زنوو  ااإ األمووة عوون سووال -صوولى هللا عليووه وسوولم- هللا رسووول أن الجهنووي
النسااء، والالةاق بعان اسام المفعاول، فيقااال: لام تحَصان، لكان باعتباار أنعاا صااار  ساببًا فاي إحصاان الازوج نسااب 



ت فالنص محصنا ، وفي الرجال: محصنين، فعذا هو الالةق بالرجال اسم الفاعل، إليعا،  والالةق بالنسااء اسام وا 
 المفعول.

هاذا الحادي   "((بضوفير ولوو بيعوهوا ثوم ،فاجلدوها زن  إن ثم ،فاجلدوها زن  إن ثم ،فاجلدوها  زن إن)) :فقال"
وت يعناي ت يزياد علاى الحاد  وت ي ارب عليعاا(( ،))إذا زنا  أماة أحادكم فليجلادها الحاد متفق عليه، في الصحيحين

 إلى آخره. ((ن ...)) م إن زن  فليجلدها الحد وت ي رب عليعا،  م إن ز بالكالم، الحد رادع، 
تكارر منعاا الزنااا إذا  )) ام بيعوهااا ولاو بضافير((يعناي قولاه:  ؟"الرابعوة أو الثالثووة أبعود أدري  ال" :شاعاب ابانيقاول 

هااي صااار  غياار مرغوبااة، ونزلاا  قيمتعااا، وت يمكاان أن تصاال قيمتعااا إلااى الضاافير إت بإخبااار المشااتر  بالعيااب، 
بعذا يستدل جمع من أهل العلم على أنه ت بد من بياان العياب، بياان تكرر الزنا منعا، و هو شرعي، و  بيع  لعيب

ت بااد أن يخباار الخاطااب، وأن  عاااإذا وقااع منعااا هااذا م لالعيااب للمشااتر  بالنساابة لامااة، والخاطااب بالنساابة للحاارص، 
 عدم إخباره غش له، وت شك أن المسألة ينتابعا أمران عنيمان: 

شخص متنازل عان ت يقدم على الزواج بعا إت  مرأص تجلي بدون زوج، إذعل هذه الإخبار الخاطب ت شك أنه يج
وغااش لولااده ماان بعااده،  ،أماار معاام، يعااتم بااه أهاال الصاايانة والديانااة، وعاادم إخباااره أماار عناايم أيضااًا وهااو غااش لااه

ن كاااان متعلقاااًا بعاااا، ولاااو كاااان فاااي ، يترتاااب علياااه ...والنسااااء السااار عنااادهن ضاااعيف، معماااا كاااان السااار عنااادها، وا 
رها يمكن أن تتحد  في يوم من األياام وتفلا  منعاا كلماة فاي وقا  أناي تتكادر حياتاه، وتنقلاب ساعادته إلاى مصي

 شقاء؛ ألن الناي ت يطيقون م ل هذا.
وعلى كل حال جمع من أهل العلم يرون أنه ت بد من اإلخبار اعتمادًا على هذا الحدي ؛ ألن األمة م ل الزوجاة 

م ل عرضه في زوجته، عرضه معلق بالموطوءص، سواًء كان  أو زوجاة، وعلاى موطوءص، وعرض الرجل في أمته 
 :ومانعم مان يقاول ،هذا ت يمكن أن يصل ال من إلى هذا الحد، الضفير الحبال المضافور، حتاى يخبار عان العياب

افي وت يلازم مان ذلاك اإلخباار؛ ألناه ينايعني أناك ت باد تاتخلص منعاا باأ  قيماة كانا ،  ))ولو بضفير((إن قوله: 
الستر، وعلى كل حال هام القاوتن محال اتجتعااد، وعلاى كال مان األمارين يترتاب أمار عنايم، واألساةلة تك ار مان 
النسااء عنااد الخطبااة، إذا خطباا  هال تخباار أو ت تخباار؟ وبعضااعن راضاية مطاوعااة، وبعضااعن مكرهااة مغتصاابة، 

 وبعضعم مصرص، وبعضعن تاةبة.
-والحدي  دليل على أناه يخبار، وأيضاًا الساكو  غاش  ،أمر اجتعاد على كل حال التوبة ت بد منعا، واإلخبار 

وغش عنيم بالنسبة للخاطاب، وبعاض النااي ولاو نازل عان شارطعا الاذ  ترياده، أو  ،-نسأل هللا السالمة والعافية
نزل أبوها عن شرطه الذ  يريده، ت شك أنه يتنازل عن بعض األمور؛ ألمار يحتاجاه أو يخطاط لاه، أو ماا أشابه 

 ذلك.
 م بعد ذلك يطرق الخطاب الباب وتردهم، خشية من هاذا، وت تساتطيع أن  ،امرأص تقول: إنعا اغتصب  في صباها

أن تغش، إت أنه اتصل بعا شخص ليي من أهل البلد، ويريد منعا أن تكفله ليقايم فاي البلاد وكاذا، تخبر، وت تريد 
واحاد مااا هاو ماان البلااد، وهاو ت ياادر  األب، مااا  وشايء ماان هاذا، وأخبرتااه فقباال، لكان أباهااا رفاض، قااال: مااا أزوج

ياادر  عاان شاايء، فمشااكلة اإلحااراج ماان جميااع الجعااا ، إحااراج يعنااي الضااراةب المترتبااة علااى هااذه الجريمااة يعنااي 
أن أمور ت تطاق، يعني كم من إنساان أصايب بابالء بمارض عضاال بسابب م ال هاذه التصارفا ، فعلاى األوليااء 



ومان زوجاا ، ومان أوتد حتاى الخادماا ، هاذه أماناة فاي عنقاه، ت يجااوز أن  يحفناوا مان تحا  أياديعم مان بناا 
يفاااارط فيعااااا، وكااااذلك علااااى الشااااباب والشااااابا  أن يتحصاااانوا، وت يتورطااااوا فااااي م اااال هااااذه األمااااور التااااي ت يمكاااان 
تصااحيحعا، فاااألمر عناايم وخطياار جاادًا، وت شااك أن بعااض الناااي إمااا أن يصاااب بانعيااار أو تتاادهور صااحته، أو 

من بعض من حصل منعم بعض التفاريط، ويتركاون المجاال ألوتدهام مرض عنيم عضال، وهذا حصل يصاب ب
يقاول القاةال: إن وبناتعم يسرحون ويمرحون مع من يشاءون، هذا ما هاو بصاحيف، هاذه أماناة فاي عنقاك، نعام قاد 

ذا كان األب مشغول بعلمه مه،  م بعاد ذلاك هال هاو بتعليمه، بعل ،بونيفته ،إغالق األبواب ا ن ليي بالممكن، وا 
أعاين علاى ذلاك،  وعرف هؤتء أن وراءهام مان يتفقادهميستطيع أن يقفل األبواب كلما خرج؟ لكن إذا شدد الرقابة، 

 يعان على ذلك، اإلشكال في اإلهمال والتفريط.
ذا حصل شيء بعد اتحتياط ذمته تبرأ، إذا عمل جميع الوساةل التي تقي أوتده وبناته من هذا الضر و  ر هو تبارأ ا 

 وهللا المستعان. ،ذمته
 طالب:......

ت بذاته؟  يعني في ننر الناي وا  ار المترتبة عليه وا 
 طالب:......

، هذا حارب هلل ورساوله، وآكال الرباا يبعا  ياوم أن الربا أعنم، حرب هلل ورسوله ننر الشارع، النصوص تدل على
 القيامة مجنون، نسأل هللا السالمة والعافية.

 ....طالب:..
 ويش فيعم؟
 طالب:......
نساأل هللا -، كما جاء في حدي  الرؤيا أنعم في تنانير ...نسأل هللا السالمة والعافية، ويعذبون في-عذاب عنيم 

وأن درهام الرباا أشاد مان  ال اين أو  ،األمر ليي بالسعل، لكن أيضًا ما جااء فاي الرباا، يعذبون في النار، -العافية
إن هااذا للتنفياار؛ ألن الناااي بصاادد التساااهل والتعاماال فااي الربااا، بينمااا األعااراض  :قااالساا  و ال ااين زنيااة، وقااد ي

 من الكباةر.لذنوب نسأل هللا العافية، ا شك أن كالهما خطير ومن الموبقا  يحتاطون لعا، لكن ت
 طالب:......

 .محسن عند أهل العلم
 طالب:......

  إ  نعم محسن، إيه.
ونننار إلاى مان  ،ت يعني هذا أننا نرى تساهل الناي فاي الرباا ؟"الثالثة أو الرابعة أبعدقال ابن شهاب: ال أدري "

ا  ار  تساهل في عرضه أنه أمره أخف أو أهون ت، ت شك أن ا  ار العملية المترتبة على الزنا أعنم بك ير من
وأيضااًا:  كلاه وكاتبااه وشااهديه((آكال الربااا ومو  ))لعاان هللاالرباا خطياار فاي اإلساالم، المترتباة علاى الربااا، لكان شااأن 

} َمووسا  ووَن ال  َطان  م  ووي  ي َيَتَخبَّط ووه  الشَّ وووم  الَّووا  وووَن إ الَّ َكَمووا َيق  وم  َبووا اَل َيق  يَن َيووأ ك ل وَن الرا  }َفووأ َان وا   [( سااورص البقاارص572)] }الَّووا 
ووول ه {  ووَن َّللاا  َوَرس  بم ما  جاااء فااي الزنااا حياا  قاارن علة، ومااع ذلااك أمااور عنيمااة، ليساا  بالساا [( سااورص البقاارص572)]ب َحوور 



َم َّللاَّ  إ الَّ ب ووال َحقا  وَ بالشاارك والقتاال،  َس الَّت ووي َحوورَّ ت ل وووَن الوونَّف  ووا آَخووَر َواَل َيق  ع وَن َمووَع َّللاَّ  إ َلها يَن اَل َيوود  ن وووَن{}َوالَّووا   اَل َيز 
المترتبااة علااى الزنااا أعناام، لااذلك بعااض كلعااا ماان عناااةم األمااور هااذه، لكاان ت شااك أن ا  ااار  [( سااورص الفرقااان16)]

هاو واعاأ أقارب ماا يكاون إلاى - في الحقيقاة لعاا دتلتعاا، هاو قاال الوعاظ قال كلمة ضحك منعا الحاضرون وهي
وانتعاى اإلشاكال، واساتغفر  الربا، الدخان إذا انتعيا  تمضامض قال: يا اإلخوان ترون الدخان أسعل من -العامي

وت تعد إلى ذلك، لكن الربا الذ  بني  عليه جسدك، وبني  منه بيتك، ونشاأ  علياه وتب، والتوبة تعدم ما قبلعا، 
كال جساد نبا  علاى ساح  فالناار أولاى و ))أوتدك، هذا وياش يحلاه؟ فااألمور علاى حساب ا  اار المترتباة عليعاا، 

سااهلون بالرباا وهاو وهللا نشاوف النااي يت :نسأل هللا العافية، وشأن الزنا عنيم، لايي بالساعل يعناي، ت يقاال به((
 ت أبدًا. تنتساهل ..... أعنم من الزنا، إذا

 طالب:......
وهللا كل معصية لعا غريزص تادفععا، فقاد يكاون هاذا غريزتاه بالماال، وهاذا غريزتاه تدفعاه إلاى الشاعوص والجاني، وماا 

 .-نسأل هللا السالمة والعافية-أشبه هذا، المقصود 
 .)) م بيعوها ولو بضفير((يعني قال:  ؟"لثة أو الرابعةقال ابن شهاب: ال أدري أبعد الثا"
الضفير الحبل المضفور المجدول، والحبل إذا أدخل بعضه في  "الحبل والضفير :يقولمالكاا  سمع  :يحيى قال"

 ليستعمل. يجدل م ل ضفيرص المرأصبعض  م صار كضفيرص المرأص، 
 الوك مون جاريوة اسوتكر  وأنوه" السابايا "الخموس رقيوق ىعلو يقووم كوان عبداا  أن نافع عن مالك حدثنيو " م قاال: 
ونفااه،  جلاده عمار الحاد نصاف حاد المحصان خمساين جلادص، "ونفوا  الخطواب بون عمور فجلد  ،بها فوقع ،الرقيق

 -رضاي هللا عناه-ن الرقياق ت ينفاى؛ ألن الضارر يلحاق سايده، وت شاك أن م ال هاذا مان عمار : إوقلنا فيماا تقادم
 تعزيرًا؛ لةال يفتتن أو يفتتن بهينفي  -رضي هللا عنه-من المعاصي التي دون الزنا، عمر  سياسة، كما نفى غيره

والمستكره ت حد عليه، واتساتكراه أ اره معفاو عناه، والمارأص يتصاور منعاا  "ألنها مستكرهة ؛الوليد  يجلد ولم ونفا "
صور من الرجل أن يكره على الزناا؟ يتصاور يتصور من المرأص اإلكراه على الزنا، لكن هل يت ،اتستكراه على الزنا
ت ما يتصور؟  وا 
 طالب:......

ر، األمار لم، مانعم مان يقاول: إناه ت يتصاور؛ ألناه إذا أكاره هاو بالفعال مكاره، ت ينتشاالمسألة خالفية بين أهل الع
ه، قاااال: أناااا مكااار  ،، ومااانعم مااان يقاااول: ت، إذا رأى بارقاااة السااايف وحصااال لاااه ماااا حصااال وخشاااي علاااى نفساااهبياااده

 واستصحب هذا اإلكراه واإل م معفو عنه، يمكن.
 .عن أمتي.... وما استكرهوا عليه هللا عفاعلى كل حال المكره ت شيء عليه، 

 المخزوموي ربيعوة أبوي بون عياش بن هللا عبد أن أخبر  يسار بن سليمان أن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني"
 "الزنوا فوي خمسوين خمسوين ،اإلموار  والاود مون والاود نافجلود قوريش مون فتية في الخطاب بن عمر أمرني :قال

الوتةد جمع وليدص وهي اإلماء، الوليدص األماة، فجلادوها نصاف ماا علاى المحصانا ، خمساين خمساين، وهاذا ناص 
 القرآن.



لمااذا ت يجلاد النسااء النسااء، كماا  "اإلموار  والاود مون والاود فجلودنا قوريش من فتية في الخطاب بن عمر أمرني"
 لرجال الرجال، لماذا عمر جعل الفتية يجلدون هؤتء اإلماء؟ نعم؟ل: إنما يطب النساء النساء، يطب ايقا

 طالب: الحسبة من عمل الرجال.
 ؟التنفيذ والنيابة عن اإلمام إنما هو من عمل الرجال، نعملحسبة من عمل الرجال، نعم؛ ألن ا

 أحسن هللا إليك.
 : ما جاء في المغتصبةباب
 : تقووول أو ،اسووتكره  قوود :فتقووول ،لهووا زوج وال حوواملا  توجوود الموورأ  فووي عنوودنا األموور: -رحمووه هللا- مالووك قووال

نها ،منها يقبل ال الك إن ،تزوج   أو ،بينوة النكواح مون ادعو  موا علوى لهوا يكوون  أن إال ،الحود عليهوا يقوام وا 
  ....أتي  حتى استغاث  أو ،بكراا  كان  إن تدمى جاء  أو ،استكره  أنها على
 ...تي ، أو استغا  .أ  

 أحسن هللا إليك. 
 :قوال ،نفسوها فضويحة فيوه تبلو  الواي األمر من هاا أشبه ما أو ،الحال الك على وهي أتي  حتى استغاث  أو
 .الك من ادع  ما منها يقبل ولم ،الحد عليها أقيم هاا من بشيء تأ    لم فإن
 حيضوتها مون ارتابو  فوإن :قال ،حيض بثلث نفسها ئ تستبر  حتى تنكح ال والمغتصبة: -رحمه هللا- مالك قال
 .الريبة تلك من نفسها تستبرئ  حتى تنكح فل
 نكف ما في إشكال.نكف أو ت  تَ 

 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 المغتصبةما جاء في  :باب

 يعني المستكرهة.
تقادم فاي قاول  "لهوا زوج وال حواملا  وجودت المورأ  فوي" يعني في بلده وعلماء بلده، المدينة "عندنا األمر: مالك قال"

أنعا زانية، إذا وجد  حااماًل وت زوج لعاا، ساواًء كانا   عمر: "أو كان الحبل أو اتعتراف" توجد حاماًل دليل على
يعنااي  "منهووا يقبوول ال الووك إن" تزوجاا : تقااول أو ،اسااتكره  قااد :فتقااولمختااارص أو مكرهااة، أو موطااوءص بشاابعة، 

، وقام  قرينة تادل علاى صادقعا ت يقاام كفي في تعطيل الحدود، نعم إذا دل دليل على ذلكالدعاوى المجردص ت ت
نهوا إن الك ال يقبل منهوا،" عليعا الحد  "بينوة النكواح مون ادعو  موا علوى لهوا يكوون  أن إال ،الحود عليهوا يقوام وا 

تأتي ببينة على  "استكره  أنها على أو" تزوج ، تقبل مععا البينة بالشعوديؤتى بالشعود، إقامة البينة على أنعا 
أنعا استكره ، أو تأتي بقرينة، يقولون: القرنية أنعا إذا استغا  ، أو جاء  تشتكي لن تقدم على فضيحة نفسعا، 
وهي طاةعة مختارص، لن تقدم إت إذا كان  بالفعل مكرهة؛ ألن الفضيحة ت شك أنعا تكاون بانتشاار الخبار، وعلاى 

ذا سكت  ما علم عنعا ،هذا لو حصل إكراه م الً  سواًء كان  من الاذكور أو مان  ،وترتب على اإلخبار فضيحة، وا 
اإلنا ، بعض الناي يستروح إلى أنه إذا حصل ما حصل فالستر في هاذا أولاى، ت سايما إذا كاان الفاعال المكاره 

إنعاا تشاتكي،  :ال، فم ال هاذا هال يقا...غير مقدور عليه؛ ألناه ماا فاي فاةادص، فعال وهارب، وت يعارف مان هاو، وت
وتتااوب إن كاناا   ؟ترفاع أمرهااا إلااى الااوالي، أو نقاول: تسااتتر واأل اار المترتااب علاى ذلااك يعنااي ماان الفضايحة أعناام



السااتر هاال هااو اقترفاا  شاايةًا ماان ذلااك، أمااا بالنساابة للمكرهااة ت ذنااب عليعااا؛ ألن الااذنب عنعااا مرفااوع، لكاان مسااألة 
 تشتكي وتطالب.و أفضل أو الفضيحة؟ تكشف 

مصالحة عاماة ومصالحة  ترتاب علاى م ال هاذاين الننر مان جعتاين: مصالحة عاماة، ومصالحة خاصاة، ت شك أ
متعارضاااتان، إن اشاااتك  حتاااى لاااو أقااايم الحاااد علاااى المكاااره، هااال يقااااوم هاااذا الحاااد فضااايحتعا باااين أهلعاااا  خاصاااة

علاااى هاااذا  قااايم الحاااد علياااه، لكااان المصااالحة العاماااة ت شاااك أنعاااا فاااي إقاماااة الحااادو أولااا ؟ نعااام؟ ماااا يقاااامومجتمععاااا
لقضاايا بحيا  جعلا  ولااي األمار ماع جمياع أسارته يتركاون البلاد بالكلياة ينتقلااون المغتصاب، يعناي حصال بعاض ا

تصاابة، فعاال يقاادم فااي م اال هااذا المصاالحة إلااى بلااد آخاار؛ ألن الفضاايحة والفعلااة انتشاار  ولااو كاناا  مكرهااة أو مغ
 العامة أو الخاصة؟

صب  وت إ م عليعا، وت حيلة لعا، وت، والفاعل نفترض افتراضاًا أناه يعني إذا قيل: إن هذا الولد أو هذه البن  اغت
يشاااتكى ومااان أجااال أن ياااردع وياااردع غياااره أو يتااارك مااان أجااال الفضااايحة للمصااالحة  :معاااروف مااا اًلً ، هااال يقاااال

 ؟نعم ؟الخاصة
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

ع األماار إكااراه واغتصاااب؛ ألن هااذا شااأنه افتااراض أنااه أقاال األحااوال يعاازر، أو يقاارر فيعتاارف، ت ساايما إذا كااان ماا
ترتااب علااى ذلااك اماارأص عفيفااة تكااره إذا كاناا  مطاوعااة هااذه جريمااة ماان الطاارفين، لكاان إذا عناايم فااي الشاارع، يعنااي 

 ؟هذا األمر خطير، نعم -نسأل هللا العافية-، ويفجر بعا على الزنا
 طالب:......

د حصل، حصل قضايا قتل، يعني اغتصاب يقتل به، في إ  وهللا إذا اقتضى ننر ولي األمر ذلك يقتل، إيه، وق
 بلدنا ولي األمر اقتضى ننره القتل فقتل.

 طالب:......
لكن إذا رأى ولي األمار أن هاذه يعناي نفتارض  ،وت شك أن المصلحة العامة الحق العام مترتب بالمصلحة العامة
وتركوا الموضوع يسر  بنفسه، وماا  ،سةولين خبرأنعا رفع  األمر وما تابعوا، سترًا على أنفسعم، يعني أعطوا الم

؛ ألن انتشار الجريمة كار ة، إذا عرف هذا ، ت سيما إذا كان مع استكراهتابعوه، على ولي األمر أن يتابع في هذا
ذا أوقف عناد حاده مان أول نه يترك وت يطالب، م ل هذا يغريه فعله هذا على أن يتعدى شر أ ه، ويكرر جريمته، وا 

 ودابر من يقتد  به. ،نقطع دابرهاألمر، ا
 طالب:......

 ت هو افترض أنه بكر، غير محصن، فقتله على كل حال تعزير.
 طالب:......

وفيااه مصاالحة خاصااة، واإلشااعار والرفااع إلااى ولااي األماار لااردع هااذا  ،ينتابااه أمااران: السااتر نقااول: م اال هااذا األماار
 ؟نعم ؟؟ أو هذا يختلف باختالف األشخاصالجاني ت شك أنعا مصلحة عامة، فعل نقدم هذه أو هذه



 طالب:......
ت شك أن الناي يقدرون مصالحعم، ويختلف أيضًا بمسألة القدرص عليه، ومعرفة الجاني وعادم معرفتاه، يعناي هال 

وتقااول: وهللا ت أدر  واحااد هاارب وت أعرفااه، وت  ؟يحساان أن يقااال تماارأص اغتصااب  ويقااال لعااا: ماان الااذ  اغتصاابك
هاال يقااال لعااا: ارفعااي أماارك علااى ولااي األماار؟ نعاام؟ م اال هااذه إلااى هللا المشااتكى،  ؟، نعاام...وت ؟اساامهأدر  وياش 

يعني ت دليل يدل عليه بحي  يؤخذ الحق منه، ويؤطر على الحق، أما إذا عرف واشتعر بالجراةم وكذا، ت يمكن 
أن  بالقضاء على دابر الفساد وأهله اأن يستر عليه، تغلب المصلحة العامة، وت شك أن م ل هذه إذا حسن  نيتع

 عان بقية حياتعا، وت يكون األ ر الذ  تتوقعه.هذه ت  
هاذه قاراةن تادل  "هواا أشوبه ما أو ،الحال الك على وهي أتي  حتى استغاث  أو ،بكراا  كان  إن تدمى جاء  أو"

ضاف نفساعا وهاي مطاوعاة، ألنعاا لان تف "نفسوها فضويحة فيوه تبل  الاي األمر من أو ما أشبه هاا" على صدقعا
ت ألن الادعاوى المجاردص  "الوك مون ادعو  ما منها يقبل ولم ،الحد عليها أقيم هاا من بشيء تأ    لم فإن" :قاال

 يلتف  إليعا.
 تونكح فول حيضوتها مون ارتابو  فوإن" :قاال "حويض بوثلث نفسوها تسوتبرئ  حتوى تونكح ال والمغتصبة: مالك قال"

 يعني تتأكد حتى تحيض  ال  مرا . "ةالريب تلك من نفسها تستبرئ  حتى
فااي المقنااع: عاادص الموطااوءص بشاابعة عاادص المطلقااة، كااذلك عاادص المزنااي بعااا، يعنااي عاادص  -رحمااه هللا-يقااول الموفااق 

المطلقة تكون إيش؟  ال  حيض، ويقول: عدص الموطوءص بشبعة عدص المطلقة، وكذلك عدص المزني بعا، وعنه أنعا 
تبرأ بحيضااة، فااي الحاشااية حاشااية المقنااع للشاايخ سااليمان باان عبااد هللا قولااه: وعاادص تسااتبرأ بحيضااة، وعنااه أنعااا تساا

الموطااوءص بشاابعة، يعنااي  ااال  حاايض كالمطلقااة، هااذا المااذهب، وهااو ماان مفرداتااه، قالااه فااي اإلنصاااف، وكااذلك 
 الموطوءص في نكاح فاسد.

نما هاو للعلام بباراءص الارحم،  ،قواختار الشيخ تقي الدين أن كل واحدص منعما تستبرأ بحيضة؛ ألن هذا ليي بطال وا 
 استبراء.

مفاردا  الماذهب، وعناه تساتبرأ هاو مان وباه قاال الحسان والنخعاي، و  قوله: وكذلك عادص المزناي بعاا، وهاذا الماذهب
 .تاره الحلواني، والشيخ تقي الدين؛ ألن المقصود بعا براءص الرحمواخ ،بحيضة أيضًا، وهو قول مالك
 ااال  ماارا  إنمااا هااو  تكاارارال، لكاان ا أن يعلاام بااراءص الاارحم بحيضااةض المقصااود بعااقااال: وعاادص المطلقااة  ااال  حااي

 اًا، يقاول: يكفاي حيضاة من أجل الرجعاة، لكان أورد علاى هاذا فاي البااةن، طاالق البااةن المطلقاة  ال لتطويل المدص
 ألنعا مطلقة والنص يتناولعا. واحدص؟ ت؛

ة، والمقصااود ماان ذلااك معرفااة بااراءص الاارحم، وأنعااا ليساا  علااى كاال حااال اتسااتبراء هااو األصاال، أنعااا ليساا  بمطلقاا
إذ لو كان  الحامل تحيض لما كاان الحايض إن الحامل ت تحيض،  :بحامل، وعلى هذا ينعر قوص قول من يقول

 دلياًل على براءص رحمعا، لو كان  تحيض ما كان الحيض دليل على براءص رحمعا.
 طالب:......
 من إيش؟

 طالب:......



 .ي ت بد من اتستبراء، نعمت ما يكف
 أحسن هللا إليك.

 والتعريض والنفي القاف في الحد :باب
 فسوأل  :الزنواد أبوو قوال ،ثموانين فريوة فوي عبداا  العزيز عبد بن عمر جلد :قال أنه الزناد أبي عن مالك حدثني
 كلهم جرا. لفاءوالخ عفان بن وعثمان الخطاب بن عمر أدرك  :فقال الك عن ربيعة بن عامر بن هللا عبد
  .جراً  هلم

 أحسن هللا إليك.
 مون أكثور فريوة فوي عبوداا  جلود أحوداا  رأيو  فموا ،جوراا  هلوم والخلفواء عفوان بون وعثموان الخطواب بون عمور أدرك 
 .أربعين
 جواء  فلموا ،اسوتبطأ  فكأنوه لوه ابنواا  اسوتعان مصباح :له يقال رجلا  أن األيلي حكيم بن زريق عن مالك حدثني
 علوى نءألبوو  جلدتوه لوان وهللا :ابنوه قوال ،أجلود  أن أرد  فلموا ،عليوه فاسوتعداني :زريوق قوال ،انز  يوا :لوه قال

 لوه أاكور ،يوماوام  الووالي وهوو العزيوز عبود بن عمر إلى فيه فكتب  ،أمر  علي أشكل الك قال فلما ،بالزنا نفسي
 .عفو   أجز  أن عمر ىإل فكتب ،الك

 أن أجز عفوه.
 أحسن هللا إليك.

 ...ى افتر  رجلا  أرأي  :أيضاا  العزيز عبد بن عمر إلى وكتب  :زريق قال، عفو  أجز أن عمر ىإل فكتب
 افتر ، افتر .

 أحسن هللا إليك. 
 فووي عفووو  فووأجز عفووا إن عموور إلووي فكتووب :قووال ،أحوودهما أو هلكووا وقوود أبويووه علووى أو عليووه أرأيوو  رجوولا افتووري 

ن ،نفسه  .ستراا  يريد أن إال ،هللا بكتاب له افخ أحدهما أو هلكا وقد أبويه على افتري  وا 
 عليوه تقووم أن منوه الوك كشوف إن يخواف عليوه المفتورى  الرجل يكون  أن والك :يقولمالكاا  سمع : يحيى قال
 .عفو  جاز فعفا وصف  ما على كان فإاا ،بينة

 .واحد دح إال عليه ليس نهإ :جماعة قوماا  قاف رجل في قال أنه أبيه عن عرو  بن هشام عن مالك حدثني
ن: -رحمه هللا- مالك قال  .واحد حد إال عليه فليس تفرقوا وا 

 عون النجوار بنوي مون ثوم األنصواري  النعموان بون حارثوة بن الرحمن عبد بن محمد الرجال أبي عن مالك حدثني
 أبوي موا وهللا :لآلخور أحودهما فقوال ،الخطواب بون عمور زموان فوي اسوتبا رجلوين أن الرحمن عبد بن  عمر  أمه
 كوان قود :خورون اآل وقوال، وأموه أبوا  مدح :قاال فقال الخطاب بن عمر الك في فاستشار ،بزانية أمي وال ،بزان
 .ثمانين الحد عمر فجلد  ،الحد تجلد  أن نرى  ،هاا غير مدح وأمه ألبيه
 وأ نفيوواا  بوالك أراد إنمووا قاالوه أن يورى  ،تعووريض أو قواف أو نفوي فووي إال عنودنا حود ال: -رحمووه هللا- مالوك قوال
 .تاماا  الحد الك قال من فعلى ،قافاا 
  ...إاا نفى رجل رجلا  عندنا األمر: -رحمه هللا- مالك قال



 أنه، أنه.
 أحسن هللا إليك. 

ن ،الحود عليوه فوإن أبيوه مون رجلا  رجل نفى إاا أنه عندنا األمر: -رحمه هللا- مالك قال  نفوي الواي أم كانو  وا 
 .الحد عليه فإن مملوكة

 : -تعالى مه هللاحر -يقول المؤلف 
  القاف في الحد :باب

  القذف بالزنا الصريف.
 والتعريض والنفي

ماان الكنايااا  ونحوهااا، أو الكااالم الااذ  تزمااه وقااوع  بنااًا فااالن، والتعااريض غياار التصااريفالنفااي أن يكااون فااالن ا
 الفاحشة.
 فحاد القاذف  ماانين "ثموانين يوةفر  في عبداا  العزيز عبد بن عمر جلد :قال أنه الزناد أبي عن مالك حدثني"قال: 

يَن َجل َد ا{ وه م  َثَمان  ل د   لكن هل ينصف على العبد أو ت ينصف كالزنا؟  [( سورص النااور4)] }َفاج 
فلام ينصاف، ولعلاه جلاده األربعاين واألربعاين األخارى تعزيار كماا   ماانين فرياة فاي عباداً جلاد  العزياز عباد بن عمر

.  قيل في الخمر 
 عفوان بون وعثموان الخطاب بن عمر أدرك  :فقال الك عن ربيعة بن عامر بن هللا عبد فسأل  :الزناد أبو قال"

ابان األنباار  فاي الزاهار ذكار أصال هاذه الكلماة، وهاو أن اإلبال المحملاة يجار بعضاعا بعضاًا، " جوراا  هلوم والخلفاء
 ويسوق بعضعا بعضًا؛ لكونعا متتابعة، يعني تتابع الخلفاء على هذا األمر.

وف  َموا َعَلوى ألن هاذا تنصايف، وهاو مقتضاى " أربعوين مون أكثور فرية في عبداا  جلد أحداا  رأي  فما" ه نَّ ن ص  }َفَعَلوي 
} َعَااب  َن ال  َصَنا   م  فعل يقاي الحدود بعضعا على بعض؟ وأبو  ور يقول: لو سبقني أحد  [( سورص النساء52)] ال م ح 

{ألماة، لانص فاي اا ؛ ألنرجم العبد إذا زنا لقل  باهإلى  َعوَااب  وَن ال  َصوَنا   م  وف  َموا َعَلوى ال م ح  ه نَّ ن ص  ( 52)] }َفَعَلوي 
لحاق الذكر باألن ى إنما  [سورص النساء  أحاداً  رأيا  فمااهو من باب القياي لعدم الفارق عند الجمعور، وهنا يقاول: وا 

 .أربعين من أك رفي قذف  فرية في عبداً  جلد
 وهذا هو مقتضى التنصيف، نعم.

 وسلم على عبدك ورسولك. صلم اللع
 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

يعناي أرساله فاي أمار يعيناه  "لوه ابنواا  استعان مصباح :له يقال رجلا  أن األيلي حكيم بن زريق عن مالك حدثني"
 قوال جواء  فلموا فكأنوه اسوتبطأ ،" أو طلبه ليعينه على أمر باين يدياه ،استبطأه فكأنه ، أو ما أشبه ذلك،بإحضاره

ليقايم علياه الحاد،  أجلاده أن أرد  فلماا الولاد اساتعدى زريقاًا علاى أبياه، "عليوه فاسوتعداني :زريوق قال ،زان يا :له
 نعم؟ إيش قال عنه؟ زريق هذا ويش موقعه؟ 

 طالب:......
 كيف؟



 طالب:......
 .ما ذكر شيء، الشرح

بالزناا،  ام بعاد ذلاك  يعناي ألعتارف "بالزنوا سوينف علوى ألبووءن جلدتوه لان وهللا :ابنه قال فلما أرد  أن أجلد ،"
مع، قاما  الحجاة علاى مان لزماه ألناه سا "أمور  علوي أشوكل الوك قوال فلموا" ألنك جلدته وتعدي  عليه، قال: تجلد
حاق للمقاذوف إن طالاب باه بالبيناة  المقاذوف،وهو األب، هذه شعادص ت بد من أداةعا، لكن حد القذف يملكه  الحد

ت فاألمر   ت يعدوه.أقيم، وا 
هاو الاوالي هال  "يوماوا الووالي وهوو العزيوز عبود بون عمور إلوى فيوه فكتبو  الك أشكل علي أمور ،"فلما قال قال: 

فكتب  فيه إلى عمر بون عبود العزيوز " قبل أن يتولى الخالفة ي العام؟ كان واليًا على المدينةعلى المدينة أو الوال
الحاق لااه ت يعادوه، ت سايما وأن القاااذف ألن  "عفوو  أجووز أن عمور إلووي فكتوب ،الوك لووه أاكور وهوو الووالي يوماووا

األب، فإقامة الحد على األب من أجال اتبان ت شاك أن فياه ناوع عقاوق إذا طالاب اتبان، وهاو حاق شارعي علاى 
 ألنه له. ، لكن األمر ت يعدو المقذوفكل حال

ن كان حقًا لل ،السلطانإذا رفع األمر إلى ولي األمر وبلغ  ،رفع الحدينتابه أمران، لكن إذا  مخلوق يجوز يتنازل وا 
ت ما يجوز؟  وا 
 طالب:......

الااذ  شاارع هااذا الحااد، فااإذا وصاال الحااد للساالطان  -جاال وعااال-لكاان األصاال أن الحااد هااو للمقااذوف، وفيااه حااق هلل 
إلاى  وهاذا حاد، لكان هناا ماا رفاع ((؟))أتشافع فاي حاد مان حادود هللافإنه ت يجوز له العفو، وهذا داخل في عموم: 
 ؟السلطان، إنما رفع على أساي أنه فتوى، نعم

 طالب:......
يعني إذا تنازل المسروق منه، والحق ت يعادوه، ممكان؟ ماا يمكان، هاال قبال أن تاأتيني فاي رداء صافوان، صافوان 

 ))هال كانرق رداءه في المسجد تح  رأسه، فلما اتجه إقامة الحد بقطع يد السارق قال: ت، عفو  عنه، قال: س
  .قبل أن تأتي((
 طالب:......
 ويش هو؟

 طالب:......
 إيه هذا قصاص، هذا حق محض.

 طالب:......
 إت.

 طالب: ثم تراجع.
 م تراجع قبل أن يصل إلى السلطان. 



 أو هلكووا وقوود ،أبويووه علووى أو ،عليووه افتووري  رجوولا  أرأيوو  :أيضوواا  العزيووز عبوود بوون عموور إلووى وكتبوو  :زريووق قووال"
ميا  هال يأخاذ حكام قاذف الحاي؟ يعناي قاذف الميا ، يعناي إذا قاال لشاخص حاي: ياا زان، يعني قذف ال "أحدهما

 خالص يجلد الحد، إذا قال: يا ابن الزاني.
 عفوو  فوأجز عفوا إن عمور إلوي فكتوب :قوال ،أحدهما أو هلكا وقد ،أبويه على أو ،عليه افتري  رجلا  أرأي "قال: 
ن ،نفسه في يعناي يرياد يتناازل؛  "سوتراا  يريود أن إال ،هللا بكتواب له فخا ماأحده أو هلكا وقد أبويه على افتري  وا 

لعار الالحق بالقذف إنما يلحاق الحاي، ا ن قاذف شاخص بعيناه، إذا قاال: زياد بان فاالن بان فاالن زاناي، أو ألن ا
ت التعميم؟  قذف أهل بلد، أيعما أشد التخصيص وا 

 طالب:......
 التعميم. :وواحد يقول ،يصالتخص :واحد يقولفي نتيجة، وهللا الناهر ما 
 ؟أهل البلد الفالني زناص :أيعما أشد؟ لو قال

 طالب:......
 ؟نعم

 طالب:......
أهال البلاد الفالناي زنااص، يعناي ماا يتجاه إلاى  :، لماا يقاالف مان الخااصت، وعمومًا إذا جاء النص العام هو أضاع

ذا قياال: فااالن زان ت شااك أن ات هااذا واحااد فااي مقاباال  تجااه إلااى شخصااه، نعاامتعااام بالقااذف مكاال واحااد بعينااه، وا 
جماعة أيضًا من هاذه الحي ياة يكاون القاذف الجمااعي أشاد، ويمكان أن يرجاع فاي تأصايل هاذه المساألة إلاى الفارق 

، وتعااريض جمااع ماان الناااي ا ن قتاال شااخص محقااق قياال فيااه: نكااراً  ؟؟ إماارًا أشااد ماان نكااراً أو نكااراً  أيعمااا أشااد إمااراً 
لكان ماا هلكاوا، أيعماا أشاد؟ احتماال أنعام  ،ذا شخص واحد وهؤتء جماعة عرضوا للعاالكللعالك قيل فيه: إمرًا، ه

يعلكون، فيكون أعنم من قتل واحد، واحتمال أن ينجوا فيكون قتل الواحد أشد من تعريضعم للعالك، ولذا يختلف 
نناون لحوقاه بالجماعاة الضارر الم؟ فإذا كاان إمارًا أعنام مان نكارًا قلناا: إن أو إمراً  نكراً  :أهل العلم أيعما أشد قوله

ذا قلنا بالعكي قلنا  العكي. :أشد من األمر المتحقق وقوعه بالواحد، وا 
ويمكن أن يخرج على هذا من المسااةل الشايء الك يار، أحياناًا اإلنساان يادرأ مفسادص عنماى لكنعاا مننوناة بمفسادص 

لاايي بمتحقااق، بمفساادص قوععااا مننااون و أقاال منعااا لكنعااا متحققااة، ياادرأ المفساادص العنمااى لكاان يمكاان مااا تصااير، و 
ن كان أعنم منه، أو نقول:  لكنعا دونعا، يمكن أن محققة الوقوع تخرج على هذا، فعل ندفع المننون بالمتحقق وا 
، وأولةك عرضوا للقتل لكن ما ما  منعم أحد، وأيضًا ندرأ المفسدص المحققة قتل واحد خالص نكراً  ؟علينا بالمحقق

ن ترتب على درأها  تعريض لمفسدص أعنام منعاا، لكناه منناون، يمكان يقاع أو ت يقاع، ويخارج علياه قاذف الواحاد وا 
وقذف الجماعاة بلفاأ واحاد؛ ألن اللفاأ العاام ت يفياد قطاع، لكان إذا قاال: فاالن زناا، هال يحتمال؟ ماا فاي احتماال، 

ذا قال: أهل البلد الفالني زنواو   ؟عمما هو م ل التخصيص، ن ،والتعميم ضعيف هذا تعميم ا 
 طالب:......

لاه يار ذلاك تعاارض المفعاوم الخااص ماع المنطاوق العاام، هاذا فيه قوص من وجه، وضعف مان وجاه نعام، يعناي نن
 ووجه ضعف، وهذا أيضًا كذلك. وجه قوص



 طالب:...... 
 عاد هذا يخفف قلياًل؛ ألن هللا وصفعم بأنعم يقولون ما ت يفعلون.

 طالب:......
ت لقلنا ستمرار عاد هذهيه، عاد مسألة ال بو  واتإ ن القذف المكتوب أعنام : إأمور خارجة عن أصل المسألة، وا 

مسااطر، ت، هاذه أمااور هااذه عااوارض  مسااجلمان القااذف المنطااوق؛ ألن هااذا كاالم يطياار بااه العااواء، وهاذا مكتااوب 
 هذه ليس  من أصل المسألة، هذه عوارض.

 طالب:......
 ؟نعم ،، كلعم تكلم فيعمجو قبيلة نعم؛ ألنعم كلعم عرضعم للكالمعي

 طالب:......
علااى كاال حااال قااذف الجماعااة أمااره عناايم، ولااذلك تركيااب النكاا  علااى البلاادان هااذا لاايي بالسااعل، يعنااي تعااريض 

، يعناي ركاب علاى بعاض الجعاا  أشاياء غيار ...لمجموعة مان النااي قاد يكاون فايعم مان أذكيااء العاالم، وتاتعمعم
 وهللا المستعان. مقبولة أصاًل، وفاعلعا ينبغي أن يعزر،

 نأتي إلى مسألتنا:
 عليوه تقووم أن منوه الوك كشوف إن يخواف عليه المفترى  الرجل يكون  أن والك :يقولمالكاا  سمع : يحيى قال"

لااو قااال: يااا زانااي، قااال: خااالص أنااا أرفااع أماارك، أناا  قااذف ، قااال: ارفااع، أنااا عنااد  شااعود علااى مااا أقااول،  "بينووة
 موا علوى كوانن فوإ، بينوة عليوه تقووم أن منوه الوك كشوف إن يخواف عليه رى المفت الرجل يكون  أن والك"يقول: 
 يعني بدًت من أن يكون قذف يكون إيش؟ زنا محقق بالبينة. "عفو  جاز فعفا وصف 

 .واحد حد إال عليه ليس نهإ :جماعة قوماا  قاف رجل في قال أنه أبيه عن عرو  بن هشام عن مالك حدثني"
ن: مالك قال واحد يكفي حد واحد، لكن لو قال: فاالن دام قذفعم بلفأ  يعني ما "واحد حد إال عليه فليس تفرقوا وا 

 أو نقول: حدود تتداخل؟  ؟نعم اني، وعدد الجماعة، يكفي حد واحد؟زاني، وفالن زاني، وفالن ز 
 طالب:......

 نعم هذه حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، وكل واحد له حقه إن طالب به حد عنه.
 عون النجوار بنوي مون ثوم األنصواري  النعموان بن حارثة بن الرحمن عبد بن محمد الرجال أبي عن مالك نيحدث"

 أبوي موا وهللا :لآلخور أحودهما فقوال ،الخطواب بون عمور زمون فوي اسوتبا رجلوين أن الورحمن عبود بن  عمر  أمه
 ؟نعم "بزان

 طالب:......
ن تفرقوا فليس عليه إال حد واحد"  هذه. ذكرنا "قال مالك: وا 
 فوي فاستشار ،بزانية أمي وال ،بزان أبي ما وهللا :لآلخر أحدهما فقال ،الخطاب بن عمررجلين استبا في زمن "

 غيور مودح وأموه ألبيوه كوان قود :آخرون  وقال" مدحعما بالعفاة "وأمه أبا  مدح :قاال فقال الخطاب بن عمر الك
ه المادح، يعناي هال يكفاي أن يقاول الشاخص فاي حاق ت شك أنه ذم بما يشب يعني المدح بم ل هذا األسلوب "هاا
الكبيار بمادح دوناه نه ليي بزان؟ نعم؟ ألنه كأنه ينفي ما اتعام باه، وهاو ماا حصال اتعاام، يعناي إذا مادح  : إأبيه



ذا قياال: فااالن العااالم الفالنااي يحفااأ العصاااهااذا قاادح، يعنااي إذا قياال: الساايف أمضااى ماان  بك ياار ، ياانقص قاادره، وا 
النااي الخيار التفساير وكتاب السانة  ، يعني مان الطراةاف تارجم لشاخص يعلامه أنه يحفأ الفاتحةالفاتحة، من مناقب

أنكحة، ومن مناقبه أيضاًا أناه  ة فذكر من أول مناقبه أنه مأذون منذ ستين سنة يعلمعم، ترجم له في كراس والعقاةد
، ، يعناي مان صاغار الطاالبنال، يعني ما هاو باافتراض هاذا حقيقاة واقاع، ومان مناقباه قاول فايبدأ بخطبة الحاجة
ن فالنًا قال فيه: إنه بقية السلف، هذه كلعا تحاط مان قيماة ة طالب ما أننه جامعي، لكن أقل، إيعني بدون مبالغ

ت ذم؟ هذا ذم، يعني إذا ما وجد  الرجل، يعني هذه ترجمة اطلع  عليعا، بم ل هذا يترجم لعذا الرجل، هذا مدح وا 
 لو من المناقب، ما عنده شيء، فم ل هذا الكالم ت شك أنه يزر  بالممدوح.فيه إت هذا األمر معناه خ

إن أبوه ليي بزاني، يعني اللي ما انتبه ينتباه، أماور  :الحين أبوه ما  وقد يكون من خيار الناي يقول في مجلي
أن  المريب : كادتجعل في النفي أحاسيي ومشاعر تجاه هذا األب، يمكن يريد أن ينفي تعمة حاصلة، ومن باب

 ؟فال شك أن هذا قدح وليي بمدح، نعم: خذوني، يقول
 كأنه يقول: أبوك أن .... طالب: يعني كأن يقول عن نفسه: أبي وأمي ليسا بزانيين

 اللي حاضرين اختلفوا. مه، لكن ا ن اللي عندهت، هو إذا فعم هذا له حك
 يعني التعريض؟ ب: استخدام التعريض أثناء النزاع....طال
تعريض إذا قصد بذلك الحط من خصمه، وفعم الحاضرون هاذا األمار، ودلا  القاراةن علاى أناه يقصاد صااحبه، ال

ت شك أن م ل هذا له حكمه، لكن الحاضرين قال قاةل: مادح أبااه وأماه، وقاال آخارون: قاد كاان ألبياه وأماه مادح 
ون ياانكف، يااا أخااي كونااه يعلاام الناااي غياار هااذا، يعنااي م لمااا قلنااا فااي حااق هااذا العااالم، يعنااي مااا عنااده إت إنااه مااأذ

 كفيه عن كونه مأذون.خمسين سنة هذا منقبة عنيمة هذا، ت
ت يعنااي هااذا تصااري "ثمووانين الحوود عموور فجلوود  ،الحوود تجلوود  أن نوورى قوود كووان ألبيووه وأمووه موودح غيوور هوواا، " ف وا 

 والد.لماذا جلده  مانين؟ لعنم حق ال "فجلده عمر الحد  مانين" تعريض؟ تعريض وليي بتصريف
إال في نفي أن " فالن، يعني من تزمه أنه ولد زنالس  بولد لت أبدًا يقول:  "نفي في إال عندنا حد ال: مالك قال"

يعناي  "تامواا  الحود الوك قوال مون فعلى ،قافاا  أو نفياا  بالك أراد إنما قااله أن يرى  ،تعريض أو" يعني صريف "قاف
ذا لم يكن مفعمًا م ال ماا يفعام القاذف الصاريف  لصريفعم السامع ما يفعمه اللفأ اأفالتعريض إذا  فالحد فيه تام، وا 

 فإنه ت يكون تامًا.
يعناي إذا اساتفاض باين النااي أن فاالن  "الحود عليه فإن أبيه منإاا نفى رجل رجلا أنه  عندنا األمر: مالك قال"

ن ،الحود عليه فإن أبيه منإاا نفى رجل رجلا " ن، واتستفاضة كافية في م ل هذاابن فال  نفوي الواي أم كانو  وا 
 يعني ت أ ر لام سواًء كان  حرص أو مملوكة، نعم؟ "الحد عليه فإن مملوكة

 ....طالب: هناك ولد لفلن
نمااا  يعناي م لماا يقااول األب فاي بعاض الحااات  أنا  ماا أناا  بولاد لااي، أناا ماا أنااا أب لاك، ت يرياد بااذلك النفاي، وا 

 يريد أن يست ير العاطفة عنده.
ال..... طالب: لكن لو قيل في مجلس  ؟....هل يقام الحد عليها وا 

 وين؟ 



 .....طالب: قد يفهم منها
على كل حال إذا وجد من يفعم يعاقاب عليعاا، إذا لام يوجاد فااألمر ت يعادو صااحبه، قاد يفعام الاذ  قيال فاي حقاه 

 م ل هذا أنعا سب له، وقد يفعم أنعا مدح ألبيه من غير تعرض لسبه هو.
 ....وسلم على عبدك ورسولك م صلاللع
 


